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Premium Armaturen + Systeme

„Cofloor“ Systeme
Noppenplatte, Tackern, Klemmschiene

Datenblatt

Das Qualitätsmanagementsystem von
Oventrop ist gemäß DIN-EN-ISO 9001
zertifiziert.

Beschreibung:
Die Oventrop „Cofloor“ Systeme Noppenplatte, Tackern,
Klemmschiene sind abgestimmt auf die Verwendung in
Wohn-, Büro- und Geschäftsräumen. Die Systemkomponen-
ten erlauben vielfältige Variationsmöglichkeiten zur individuel-
len Anpassung der Wärmeleistung an die geforderten Bedin-
gungen. Die Systeme eignen sich für Zement- und
Fließestrich.

Systembestandteile:
„Copex“ PE-Xc-Rohre und „Copipe“ Mehrschicht-Verbund-
rohre in den Dimensionen 14 x 2 und 16 x 2 mm.
Drei Noppenplatten-Systeme zur Auswahl, mit mehreren Ver-
legeabständen.
Zwei Ausgleichselemente zur Befestigung der Anbindeleitun-
gen vor dem Verteiler und zur Verlegung im Bereich von Tür-
durchgängen.
Zwei Tackerplatten-Systeme zur Auswahl, mit mehreren Ver-
legeabständen.
Zwei Klemmschienen-Systeme zur Auswahl, mit mehreren
Verlegeabständen.
Randdämmstreifen und Dehnungsfugenprofil zum Erstellen
von Rand- und Bewegungsfugen.
Weiteres Zubehör für die Rohrverlegung und -befestigung.
„Cofit S“, „Cofit P“, „Ofix K“ Rohrverbinder, 
„Multidis SF“ Edelstahl-Verteiler, Armaturen und Komponen-
ten zur Einzelraumtemperaturregelung, wie z.B. „Unibox“
Wandeinbausets, elektrische Raumthermostate und Stellan-
triebe, Funkregler.
System-Lösungen zur Vorlauftemperaturregelung.
Berechnungssoftware mit Datensätzen für alle Anwendungs-
fälle.

Ausschreibungstext:
„Copex“ PE-Xc-Rohre
für Flächenheiz- und Kühlsysteme.
Rohre entsprechend DIN 16892, DIN 16893, DIN EN ISO
15875,
sauerstoffdicht nach DIN 4726, DIN EN 1264-4.
Maximale Druck- und Temperaturbelastbarkeit:
6 bar, 90 °C / 10 bar, 60 °C
Minimaler Biegeradius: 5 x Rohraußendurchmesser
DN Dimension Ringbundlänge Artikel-Nr.
10 14 x 2 mm 120 m 140 00 51
10 14 x 2 mm 240 m 140 00 52
12 16 x 2 mm 120 m 140 01 51
12 16 x 2 mm 240 m 140 01 52
12 16 x 2 mm 600 m 140 01 54

Funktion:
„Copex“ PE-Xc-Rohre
für Flächenheiz- und Kühlsysteme mit Zwangsumwälzung.
Eine Systemtrennung ist nicht notwendig, da die Rohre durch
eine EVOH-Schicht nach DIN 4726 und DIN EN 1264-4 gegen
das Eindringen von Sauerstoff geschützt sind.
Die flexiblen Rohre ermöglichen ein schnelles Verlegen der
Rohrschleifen. Bei Temperaturen unter 0 °C empfiehlt sich ein
Anwärmen der Rohre.

„Cofloor“ Flächenheizungs-System mit 
„Multidis SF“ Edelstahl-Verteiler 

„Cofloor“ Flächenheizungs-System mit 
„Unibox“ Wandeinbauset
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„Copex“ und „Copipe“ Rohre für 
„Cofloor“ Flächenheiz- und Kühlsysteme
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PE-Xc

PE-Xc/AL/PE-X

Armatura i Systemy Premium

Opis:
Ogrzewanie płaszczyznowe „Cofloor” Oventrop - na płycie sys-
temowej z wypustkami (z niem. Noppenplatte), na płycie Tacker 
lub na szynach kotwiących - przeznaczone jest do stosowania  
w pomieszczeniach mieszkalnych lub biurowych. Elementy sys-
temu można łączyć w różnye warianty, umożliwiające uzyskanie  
w danych warunkach maksymalnej  sprawności grzewczej instala-
cji. Po próbie szczelności można je przykryć jastrychem cemento-
wym lub samopoziomującym.

Elementy systemu:
1.  Rury „Copex” z polietylenu PE-Xc lub rury wielowarstwowe  

„Copipe” o średnicy 14 x 2 lub 16 x 2 mm.
2.  Do wyboru trzy rodzaje płyt systemowych z wypustkami  

(z niem. Noppenplatte). Każda z nich umożliwia mocowanie rur 
w różnych rozstawach.

3.  Dwa rodzaje płyt wyrównawczych do układania pod rurami  
w strefie przed rozdzielaczem lub w przejściach między po-
mieszczeniami.

4.  Dwa rodzaje płyt gładkich systemu Tacker; możliwość mocowa-
nia rur w różnych rozstawach.

5.  Dwa rodzaje szyn kotwiących; możliwość mocowania rur w róż-
nych rozstawach.

6.  Listwy brzegowe oraz profile dylatacyjne do wykonywania fug
krawędziowych i dylatacyjnych.

7.  Pozostały osprzęt stosowany przy rozkładaniu i mocowaniu 
rury:

 - złączki „Cofit S”, „Cofit P” i „Ofix K”,
 -  rozdzielacze ze stali szlachetnej „Multidis SF” oraz armatura i 

elementy do regulacji temperatury pomieszczenia - np. regu-
latory naścienne „Unibox”, elektryczne termostaty pokojowe, 
napędy nastawcze, termostaty elektryczne z nadajnikiem ra-
diowym.

8.  Zestawy regulacyjne do regulacji temperatury zasilania.
9.  Programy obliczeniowe do projektowania instalacji

Opis produktu:
Rury „Copex” z polietylenu PE-Xc
do zastosowania w instalacjach ogrzewania i chłodzenia płaszczy-
znowego.
Rury spełniają wymagania norm DIN 16892, DIN 16893, DIN EN 
ISO 15875, szczelność dyfuzyjna zgodna z normami DIN 4726, 
DIN EN 1264-4.
Maksymalne ciśnienie i temperatura: 
6 bar, 90 ºC / 10 bar, 60 ºC
Minimalny promień gięcia: 5 x średnica zewnętrzna rury
DN Wymiary Długość zwoju Nr katalogowy 
10 14 x 2 mm 120 m 140 00 51 
10 14 x 2 mm 240 m 140 00 52 
12 16 x 2 mm 120 m 140 01 51 
12 16 x 2 mm 240 m 140 01 52 
12 16 x 2 mm 600 m 140 01 54 

Zastosowanie:
Rury „Copex” z polietylenu PE-Xc 
do zastosowania w instalacjach ogrzewania i chłodzenia płaszczyz- 
nowego z cyrkulacją wymuszoną.
Ten sam system może pracować w trybach grzania lub chłodzenia, 
ponieważ specjalna powłoka EVOH zapewnia szczelność dyfuzyj-
ną rur zgodnie z DIN 4726 i DIN EN 1264-4.
Duża elastyczność rur ułatwia szybkie rozkładanie instalacji. Przy 
temperaturze poniżej 0 ºC zaleca się uprzednie ogrzanie rury.

„Cofloor” – ogrzewanie podłogowe
Systemy na płytach z wypustkami (Noppenplatte),  

na płytach systemu Tacker lub na szynach kotwiących
Dane techniczne

„Cofloor” - ogrzewanie podłogowe z rozdzielaczami  
ze stali szlachetnej „Multidis SF”

„Cofloor” - ogrzewanie podłogowe z regulatorem naściennym
„Unibox”

„Copex” i „Copipe” -rury do systemu ogrzewania/chłodzenia 
płaszczyznowego „Cofloor”
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Flächenheizung
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Maße Noppenplatte NP

Einbauskizze mit „Multidis SF“ Edelstahl-Verteiler

Einbauskizze mit „Unibox“ Wandeinbauset

Maße Noppenplatte NP-35 und NP-11

Ausschreibungstext:
„Copipe“ PE-Xc/AL/PE-X Mehrschicht-Verbundrohre
für Flächenheiz- und Kühlsysteme und andere Anwendungs-
bereiche.
Rohre und Verbinder sind geprüft und registriert unter DVGW-
Reg.-Nr. DW-8501AT2407. 
Sauerstoffdichtes Drei-Schichten-Verbundrohr.
Maximale Druck- und Temperaturbelastbarkeit:
10 bar, 95 °C / 16 bar, 20 °C
Minimaler Biegeradius: 
5 x Rohraußendurchmesser (von Hand)
3 x Rohraußendurchmesser (mit Werkzeug)
DN Dimension Ringbundlänge Artikel-Nr.
10 14 x 2 mm 50 m 150 10 54
10 14 x 2 mm 100 m 150 01 54
10 14 x 2 mm 200 m 150 02 54
12 16 x 2 mm 50 m 150 10 55
12 16 x 2 mm 100 m 150 01 55
12 16 x 2 mm 200 m 150 02 55

Funktion:
„Copipe“ PE-Xc/AL/PE-X Mehrschicht-Verbundrohre
für Flächenheiz- und Kühlsysteme mit Zwangsumwälzung.
Eine Systemtrennung ist nicht notwendig, da die Rohre durch
eine längsverschweißte Aluminiumschicht gegen das Eindrin-
gen von Sauerstoff geschützt sind.
Die Rohre sind so flexibel, dass ein schnelles Verlegen der
Rohrschleifen auch bei tiefen Temperaturen möglich ist.
Für ausführliche technische Informationen siehe Datenblätter
„Combi-System“–Presstechnik und „Combi-System“–Schraub-
technik.

Ausschreibungstexte:
Noppenplatte NP-35
Zur Befestigung der „Copex“ PE-X- und „Copipe“
Mehrschicht-Verbundrohre 14 x 2 mm und 16 x 2 mm.
Für Verlegeabstände der Rohre von 5, 10, 15, 20, 25, 30 cm.
Mit Wärme- und Trittschalldämmung aus expandiertem Poly-
styrol (EPS), Wärmeleitgruppe: WLG 040, Stärke: 35 –2 mm,
mit Polystyrolfolie.
Maximale Verkehrslast: 5 kN/m2,
Baustoffklasse B2 nach DIN 4102
Wärmedurchlasswiderstand R = 0,90 (m2 K)/W
Geeignet für normgerechten Zement- und Fließestrich.
Nutzbare Plattengröße: 1,40 m x 0,80 m = 1,12 m2

Verpackungseinheit: 6 Platten im Karton (= 6,72 m2)
Artikel-Nr. 140 22 00 (= 1 Platte)

Noppenplatte NP-11
Zur Befestigung der „Copex“ PE-X- und „Copipe“
Mehrschicht-Verbundrohre 14 x 2 mm und 16 x 2 mm.
Für Verlegeabstände der Rohre von 5, 10, 15, 20, 25, 30 cm.
Mit Wärmedämmung aus expandiertem Polystyrol (EPS),
Wärmeleitgruppe: WLG 035, Stärke: 11 mm,
mit Polystyrolfolie.
Maximale Verkehrslast: 75 kN/m2,
Baustoffklasse B2 nach DIN 4102
Wärmedurchlasswiderstand R = 0,40 (m2 K)/W
Geeignet für normgerechten Zement- und Fließestrich.
Nutzbare Plattengröße: 1,40 m x 0,80 m = 1,12 m2

Verpackungseinheit: 13 Platten im Karton (= 14,56 m2)
Artikel-Nr. 140 23 00 (= 1 Platte)

Opis produktu:
„Copipe” - rury wielowarstwowe PE-Xc/AL/PE-X 
do zastosowania w instalacjach ogrzewania lub chłodzenia płasz-
czyznowego oraz do innych zastosowań.
Rury i złączki posiadają dopuszczenie DVGW, nr. rejestr. DW-
-8501AT2407.
Szczelna dyfuzyjnie trójwarstwowa rura połączeniowa.
Maksymalne ciśnienie i temperatura: 
10 bar, 95 ºC / 16 bar, 20 ºC
Minimalny promień gięcia: 
5 x średnica zewnętrzna rury (przy gięciu ręcznym)
3 x średnica zewnętrzna rury (przy użyciu giętarki mechanicznej)
DN Wymiary Długość zwoju Nr katalogowy 
10 14 x 2 mm 50 m 150 10 54 
10 14 x 2 mm 100 m 150 01 54 
10 14 x 2 mm 200 m 150 02 54 
12 16 x 2 mm 50 m 150 10 55 
12 16 x 2 mm 100 m 150 01 55 
12 16 x 2 mm 200 m  150 02 55

Zastosowanie:
„Copipe” - rury wielowarstwowe PE-Xc/AL/PE-X 
do zastosowania w instalacjach ogrzewania lub chłodzenia płasz-
czyznowego z cyrkulacją wymuszoną.
Ten sam system może pracować w trybach grzania lub chłodze-
nia, ponieważ doczołowo spawana warstwa aluminium zapobiega 
przenikaniu tlenu do wnętrza rury.
Rury są na tyle plastyczne, że możliwe jest ich rozkładanie także 
w niskich temperaturach.
Informacje dotyczące sposobu rozkładania rur znaleźć można w 
arkuszach  „Dane techniczne”, podtytuły „Combi-System – techni-
ka prasowana” oraz  „Combi-System – technika skręcana”.

Opis produktu:
Płyta systemowa z wypustkami (z niem. Noppenplatte) – typ NP-35 
do osadzania rur „Copex” z polietylenu PE-X  lub rur wielowarstwo-
wych „Copipe” o średnicach 14 x 2 lub 16 x 2 mm.
Mocowanie rur w rozstawach 5, 10, 15, 20, 25 lub 30 cm.
Na płycie termo- i dźwiękoizolacyjnej ze styropianu (EPS), grubo-
ści 35 +/- 2 mm, przewodnictwo cieplne WLG 040, pokrytej folią 
polistyrenową.
Maksymalne obciążenie ruchome: 5 kN/m2

Klasa budowlana B2 wg. DIN 4102
Opór cieplny: R = 0,90 (m2 K)/W
Na płytach można położyć jastrych cementowy lub samopoziomu-
jący (zgodny z odpowiednimi normami).
Powierzchnia użytkowa płyty: 1,40 x 0,80 m = 1,12 m2

Opakowanie zbiorcze: 6 płyt w kartonie (= 6,72 m2) 
Nr katalogowy 140 22 00 (1 płyta)

Płyta systemowa z wypustkami (z niem. Noppenplatte) – typ NP-11 
do osadzania rur „Copex” z polietylenu PE-X  lub rur wielowarstwo-
wych „Copipe” o srednicach 14 x 2 lub 16 x 2 mm.
Mocowanie rur w rozstawach 5, 10, 15, 20, 25 lub 30 cm.
Na płycie termoizolacyjnej ze styropianu (EPS), grubości 11 mm, 
przewodnictwo cieplne WLG 035, pokrytej folią polistyrenową.
Maksymalne obciążenie ruchome: 75 kN/m2

Klasa budowlana B2 wg. DIN 4102
Opór cieplny: R = 0,40 (m2 K)/W
Na płytach można położyć jastrych cementowy lub samopoziomu-
jący (zgodny z odpowiednimi normami).
Powierzchnia użytkowa płyty: 1,40 m x 0,80 m = 1,12 m2

Opakowanie zbiorcze: 13 płyt w kartonie (= 14,56 m ) 
Nr katalogowy 140 23 00 ( 1 płyta)

Schemat układów z rozdzielaczami „Multidis SF”

Schemat układów z regulatorami „Unibox”

Wymiary płyt z wypustkami NP-35 lub NP-11 

Wymiary płyt z wypustkami NP
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Ausgleichselement 35 mm für Noppenplatte NP-35

Ausgleichselement 11 mm für Noppenplatte NP-11

Ausgleichselement vor dem „Multidis SF“ Edelstahlverteiler
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Noppenplatte NP
Zur Befestigung der „Copex“ PE-X- und „Copipe“
Mehrschicht-Verbundrohre 14 x 2 mm und 16 x 2 mm.

Für Verlegeabstände der Rohre von 5, 10, 15, 20, 25, 30 cm.

Aus tiefgezogener Polystyrolfolie,

zum Verlegen auf handelsüblicher Wärme- und Trittschall-
dämmung.

Maximale Verkehrslast: 5 kN/m2,

Breite Überlappung der Platten, dadurch geeignet für norm-
gerechten Zement- und Fließestrich.

Nutzbare Plattengröße: 1,40 m x 0,80 m = 1,12 m2

Verpackungseinheit: 12 Platten im Karton (= 13,44 m2)

Artikel-Nr. 140 21 00 (= 1 Platte)

Funktion:
Noppenplatte NP-35, NP-11 und Noppenplatte NP
Die Noppenplatten gewährleisten den sicheren Halt der
„Copex“ und „Copipe“ Rohre 14 und 16 mm. Eine Ein-Mann-
Verlegung ist möglich.

Die berechneten Verlegeabstände werden exakt eingehalten.

Die Noppenplatten sind ohne zusätzliches Abkleben für Ze-
ment- und Fließestrich geeignet. Das Eindringen von Wasser
in die Dämmschicht wird durch die Polystyrolfolie und die
breite Überlappung verhindert.

Aufgrund des guten Wärmedurchlasswiderstandes der Nop-
penplatte NP-35 ist zwischen gleichartig beheizten Räumen
keine Zusatzdämmung erforderlich.

Die Noppenplatte NP wird auf handelsüblicher Wärme- und
Trittschalldämmung verlegt.

Ausschreibungstexte:
Ausgleichselement 35 mm
Zur Befestigung der Anbindeleitungen vor dem Verteiler und
zur Verlegung im Bereich von Türdurchgängen.

Mit Wärme- und Trittschalldämmung aus expandiertem Poly-
styrol (EPS), Wärmeleitgruppe: WLG 040, Stärke: 35 –2 mm,

mit Polypropylenfolie kaschiert.

Wärmedurchlasswiderstand R = 0,875 (m2 K)/W

Geeignet für normgerechten Zement- und Fließestrich.

Nutzbare Plattengröße: 1,00 m x 1,00 m = 1,00 m2 (gefaltet)

Artikel-Nr. 140 22 90 (= 1 Platte)

Ausgleichelement 11 mm
Zur Befestigung der Anbindeleitungen vor dem Verteiler und
zur Verlegung im Bereich von Türdurchgängen.

Mit Wärmedämmung aus expandiertem Polystyrol (EPS),
Wärmeleitgruppe: WLG 035, Stärke: 11 mm,

mit Polypropylenfolie kaschiert.

Wärmedurchlasswiderstand R = 0,31 (m2 K)/W

Geeignet für normgerechten Zement- und Fließestrich.

Nutzbare Plattengröße: 1,00 m x 1,00 m = 1,00 m2 (gefaltet)

Artikel-Nr. 140 23 90 (= 1 Platte)

Funktion:
Ausgleichselemente 35 mm, 11 mm
Auf den Ausgleichselementen können die „Copex“ und
„Copipe“ Rohre 14 und 16 mm direkt vor dem Verteiler oder
im Bereich von Türdurchgängen ohne festen Verlegeabstand
mit der Haltenadel Artikel-Nr. 140 90 82 befestigt werden.

Die Übergänge zu den Noppenplatten sind abzudichten,
z. B. mit Klebeband, um das Eindringen von Estrich unter die
Dämmschicht zu verhindern. Sie sind für normgerechten
Zement- und Fließestrich geeignet.

Płyta systemowa z wypustkami (z niem. Noppenplatte) – typ NP 
do osadzania rur „Copex” z polietylenu PE-X  lub rur wielowar-
stwowych „Copipe” o średnicach 14 x 2 lub 16 x 2 mm. 
Mocowanie rur w rozstawach 5, 10, 15, 20, 25 lub 30 cm 
Płyta wykonana z tłoczonej folii polistyrenowej. 
Do rozkładania na płytach termo- i dźwiękoizolacyjnych dostęp-
nych w handlu specjalistycznym. 
Maksymalne obciążenie ruchome: 5 kN/m2 
Szerokie zakładki płyt gwarantują szczelność połączeń i możli-
wość położenia jastrychu cementowego lub samopoziomującego 
(spełniając odpowiednie normy). 
Powierzchnia użytkowa płyty: 1,40 m x 0,80 m = 1,12 m2 
Opakowanie zbiorcze: 12 płyt w kartonie (= 13,44 m2) 
Nr katalogowy 140 21 00 (1 płyta)

Zastosowanie:
Płyty systemowe z wypustkami, typy NP-35, NP-11 i NP 
Płyty systemowe z wypustkami gwarantują pewne mocowanie rur 
„Copex” lub „Copipe” o średnicach 14 x 2 mm lub 16 x 2 mm. Jedna 
osoba wystarcza do poprawnego rozkładania rur.
Dobrane obliczeniowo rozstawy mogą być ściśle dochowane.
Płyty systemowe z wypustkami dostosowane są do położenia jastry-
chu cementowego lub samopoziomującego bez konieczności do-
datkowego uszczelniania styków. Folia polistyrenowa oraz szerokie 
zakładki uniemożliwiają przenikanie wody do warstwy izolacyjnej.
Dzięki wysokiemu współczynnikowi oporu cieplnego płyty sys-
temowej typu NP-35 nie jest konieczne stosowanie dodatkowej 
izolacji cieplnej na stropach dzielących jednakowo ogrzewane po-
mieszczenia.
Płyta systemowa z wypustkami typu NP bez izolacji może być  
rozkładana  na płytach termo- i dźwiękoizolacyjnych powszechnie 
dostępnych w handlu specjalistycznym.

Opis produktu:
Płyta wyrównawcza 35 mm
do podłożenia pod rury w strefie przed rozdzielaczem lub w przej-
ściach między pomieszczeniami
Termo- i dźwiękoizolacyjna, ze styropianu (EPS), grubości 35+/-3mm, 
przewodnictwo cieplne WLG 045, oklejona polipropylenową folią.

Opór cieplny: R = 0,78 (m2 K)/W
Dostosowana do położenia jastrychu cementowego lub samopo-
ziomującego (spełniającego odpowiednie normy).
Powierzchnia użytkowa płyty: 1,00 m x 1,00 m = 1,00 m2 (płyta 
składana)
Nr katalogowy 140 22 90 (1 płyta)

Płyta wyrównawcza 11 mm
do podłożenia pod rury w strefie przed rozdzielaczem lub w przej-
ściach między pomieszczeniami
Termoizolacyjna, ze styropianu (EPS), grubości 11 mm, przewod-
nictwo cieplne WLG 035, oklejoną nadrukowaną folią.
Współczynnik oporu cieplnego: R = 0,31 (m2 K)/W
Dostosowana do położenia jastrychu cementowego lub samopo-
ziomującego (spełniającego odpowiednie normy).
Powierzchnia użytkowa płyty: 1,00 m x 1,00 m = 1,00 m2 (płyta 
składana)
Nr katalogowy 140 23 90 (1 płyta)

Zastosowanie:
Płyty wyrównawcze 35 mm, 11 mm
Dobrane pod względem grubości płyty wyrównawcze służą do 
podłożenia pod rury „Copex” lub „Copipe” o średnicach 14 mm lub 
16 mm w strefach bezpośrednio przed rozdzielaczami lub w przej-
ściach między pomieszczeniami; rury mocować można przy uży-
ciu dybli kotwiących (nr   katalogowy 140 90 82), bez konieczności 
zachowania określonych rozstawów.
Dla uniknięcia wnikania jastrychu pod warstwę izolacyjną styki 
płyt wyrównawczych z płytami systemowymi należy uszczelnić  
- np. taśmą samoprzylepną. Płyty wyrównawcze dostosowane są 
do położenia jastrychu cementowego lub samopoziomującego 
spełniającego określone normy. 

Płyta wyrównawcza 35mm do systemu na płycie  
z wypustkami NP-35

Płyta wyrównawcza 11mm do systemu na płycie  
z wypustkami NP-11

Płyta wyrównawcza przed rozdzielaczem „Multidis SF” za stali 
szlachetnej
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Maße Dämmrolle

Maße Randdämmstreifen

15
0 

m
m

35
-3

 m
m

10 mm

1 m

Maße Faltplatte

1 m 1 m

1
m

35-3
mm

Ausschreibungstexte:
Dämmrolle
Zur Befestigung der „Copex“ PE-X- und „Copipe“
Mehrschicht-Verbundrohre 14 x 2 mm und 16 x 2 mm.
Für Verlegeabstände der Rohre von 5, 10, 15, 20, 25, 30 cm.
Mit Wärme- und Trittschalldämmung aus expandiertem Poly-
styrol (EPS), Wärmeleitgruppe: WLG 045, Stärke: 35 –3 mm,
mit Polypropylenfolie kaschiert.
Maximale Verkehrslast: 4 kN/m2,
Baustoffklasse B2 nach DIN 4102
Wärmedurchlasswiderstand R = 0,78 (m2 K)/W
Geeignet für normgerechten Zement- und Fließestrich.
Nutzbare Rollengröße: 10,00 m x 1,00 m = 10,00 m2

Verpackungseinheit: 1 Rolle im Folienbeutel (= 10,00 m2)
Artikel-Nr. 140 25 00 (= 1 Rolle)

Faltplatte
Zur Befestigung der „Copex“ PE-X- und „Copipe“
Mehrschicht-Verbundrohre 14 x 2 mm und 16 x 2 mm.
Für Verlegeabstände der Rohre von 5, 10, 15, 20, 25, 30 cm.
Mit Wärme- und Trittschalldämmung aus expandiertem Poly-
styrol (EPS), Wärmeleitgruppe: WLG 045, Stärke: 35 –3 mm,
mit Polypropylenfolie kaschiert.
Maximale Verkehrslast: 4 kN/m2,
Baustoffklasse B2 nach DIN 4102
Wärmedurchlasswiderstand R = 0,78 (m2 K)/W
Geeignet für normgerechten Zement- und Fließestrich.
Nutzbare Plattengröße: 2,00 m x 1,00 m = 2,00 m2 (gefaltet)
Verpackungseinheit: 5 Platten im Folienbeutel (= 10,00 m2)
Artikel-Nr. 140 26 00 (= 1 Platte)

Funktion:
Dämmrolle, Faltplatte
Die Dämmrollen / Faltplatten gewährleisten in Verbindung mit
den Tackernadeln Artikel-Nr. 140 25 91 bzw. mit den Klemm-
schienen Artikel-Nr. 140 25 80 und Artikel-Nr. 140 25 81 einen
sicheren Halt der „Copex“ und „Copipe“ Rohre 14 und
16 mm. Eine Ein-Mann-Verlegung ist möglich.
Das aufgedruckte Raster vereinfacht den Zuschnitt der aus-
zulegenden Bahnen und dient anschließend zur Einhaltung
der Verlegeabstände bei der Rohrverlegung.
Die Dämmrollen/Faltplatten besitzen auf einer Längsseite 
eine Folienüberlappung und auf der gegenüberliegenden
Seite einen klebeaktiven Haftstreifen. Das Eindringen von
Wasser in die Dämmschicht wird durch die so verklebten
Überlappungen und die mit Klebeband abgeklebten Stoßkan-
ten verhindert.
Aufgrund des guten Wärmedurchlasswiderstand der Dämm-
rolle / Faltplatte ist zwischen gleichartig beheizten Räumen
keine Zusatzdämmung erforderlich.

Ausschreibungstext:
Randdämmstreifen
aus geschlossenzelligem Polyethylenschaum, mit Abreiß-
schlitzung. Ermöglicht eine Bewegung bzw. Dehnung des
Estrichs von mehr als 5 mm, gemäß DIN EN 1264-4, DIN
18560-2.
Mit angeklebter Folie zur Abdichtung des Spaltes zwischen
Noppenplatte bzw. Dämmrolle / Faltplatte und Randdämm-
streifen.
Geeignet für normgerechten Zement- und Fließestrich.
Höhe: 150 mm, Stärke: 10 mm.
Rollenlänge: 25 m
Verpackungseinheit: 8 Rollen im Kunststoffsack (= 200 m)
Artikel-Nr. 140 20 90 (= 1 Rolle)

Opis produktu: 
Płyta izolacyjna gładka, w rolce
do układania pod rury „Copex” z polietylenu PE-X  lub „Copipe” 
(wielowarstwowe)  o średnicy 14 x 2 lub 16 x 2 mm
Mocowanie rur w rozstawach 5, 10, 15, 20, 25 lub 30 cm.
Termo- i dźwiękoizolacyjna, ze styropianu (EPS) grubości  
35+/-3mm, przewodnictwo cieplne WLG 045, oklejona folią z na-
drukowanym rastrem (siatką geometryczną).
Maksymalne obciążenie ruchome: 75 kN/m2

Klasa budowlana B2 wg. DIN 4102
Opór cieplny: R = 0,78 (m2 K)/W
Na płytach można położyć jastrych cementowy lub samopoziomu-
jący (zgodny z odpowiednimi normami).
Powierzchnia użytkowa płyty: 10,00 m x 1,00 m = 10,00 m2 
Opakowanie: 1 rolka w opakowaniu foliowym 
Nr katalogowy 140 25 00 (1 rolka)

Płyta gładka składana
do układania pod rury „Copex” z polietylenu PE-X  lub „Copipe” 
(wielowarstwowe)  o średnicy 14 x 2 lub 16 x 2 mm
Mocowanie rur w rozstawach 5, 10, 15, 20, 25 lub 30 cm.
Termo- i dźwiękoizolacyjna, ze styropianu (EPS) grubości  
35+/-3mm, przewodnictwo cieplne WLG 045, oklejona folią z na-
drukowanym rastrem (siatką geometryczną).
Maksymalne obciążenie ruchome: 75 kN/m2

Klasa budowlana B2 wg. DIN 4102
Opór cieplny: R = 0,78 (m2 K)/W
Na płytach można położyć jastrych cementowy lub samopoziomu-
jący (zgodny z odpowiednimi normami).
Powierzchnia użytkowa płyty: 2,00 m x 1,00 m = 2,00 m2 (złożona)
Opakowanie zbiorcze: 5 płyt w opakowaniu foliowym
Nr katalogowy 140 26 00 (1 płyta)

Zastosowanie:
Płyta gładka w rolce, płyta gładka składana
Stosując dyble kotwiące Tacker (nr katalogowy 140 25 91) lub 
samoprzylepne szyny kotwiące (nr katalogowy 140 25 80 lub  
140 25 81) uzyskuje się pewne mocowanie rur „Copex” lub „Co-
pipe” o średnicach 14 x 2 lub 16 x 2 mm  - na obu rodzajach płyt. 
Możliwe jest rozkładanie rur siłami jednej osoby.
Nadrukowany raster (siatka geometryczna) ułatwia przycięcie płyt 
do pożądanych rozmiarów oraz zachowanie odpowiednich rozsta-
wów przy mocowaniu rur.
Folia na płycie gładkiej wzdłuż jednego z jej dłuższych boków przy-
cięta jest z kilkucentymetrową zakładką – brzeg drugiego dłuższe-
go boku pociągnięty jest warstwą kleju (chronioną w transporcie 
paskiem papieru ochronnego).Sklejenie na zakładkach zabezpie-
cza przed przenikaniem wody w głąb  warstwy izolacyjnej.
Dzięki wysokiemu współczynnikowi oporu cieplnego obu rodzajów 
płyt nie jest wymagane stosowanie dodatkowej izolacji cieplnej na 
stropach oddzielających jednakowo ogrzane pomieszczenia.

Opis produktu:
Taśma brzegowa (dylatacyjno-uszczelniająca)
z pianki polietylenowej (z zamkniętymi pęcherzykami), z nacięcia-
mi ułatwiającymi skracanie z wysokości. Przejmuje zmiany obję-
tości jastrychu wywołujące wydłużenie płyty większe od 5 mm, 
zgodnie z normami DIN EN 1264-4, DIN 18560-2.
Naklejona zakładka z folii ułatwia uszczelnianie połączenia między 
płytą systemową a taśmą brzegową.
Przystosowana do jastrychu cementowego lub samopoziomujące-
go, spełniającego odpowiednie normy.
Wysokość: 150 mm, grubość: 10 mm 
Długość rolki: 25 m
Opakowanie zbiorcze: 8 rolek w opakowaniu foliowym
Nr katalogowy 140 20 90 (1 rolka)

Wymiary płyty rolowanej

Wymiary płyty składanej

Wymiary taśmy brzegowej
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Maße Dehnungsfugenprofil

Maße Rundprofil aus PE-Schaum

1,20 m

10 mm

12
0 

m
m

Ø 20 mm

Schutzrohr

Funktion:
Randdämmstreifen
Zur Bildung einer schalldämmenden Fuge zwischen Estrich
und Wänden. Der nachgiebige Randdämmstreifen erlaubt
eine ausreichende Bewegung bzw. Dehnung des Estrichs.

Der Polyethylenschaum behält auch nach Einbringen des Est-
richs seine Eigenschaften, da er kein Wasser aufnimmt.  

Die angeklebte Folie verhindert, dass Estrich unter die Däm-
mung fließt.

Der Randdämmstreifen kann für normgerechten Zement- und
Fließestrich eingesetzt werden.

Die Abreißschlitzung ermöglicht das einfache Abtrennen des
überstehenden Randdämmstreifens nach Fertigstellung des
Fußbodenbelages.

Ausschreibungstext:
Dehnungsfugenprofil
aus geschlossenzelligem Polyethylenschaum, verstärkt durch
angeklebte Kunststoffschicht, mit Klebefuß.

Nimmt die Dehnung des Estrichs auf. Zum Erstellen von Be-
wegungsfugen gemäß DIN EN 1264-4, DIN 18560-2.

Höhe: 120 mm, Stärke: 10 mm.

Länge: 1,20 m

Verpackungseinheit: 20 Stück im Karton (= 24 m)

Artikel-Nr. 140 20 91 (= 1 Dehnungsfugenprofil)

Funktion:
Dehnungsfugenprofil
Zum Erstellen von Bewegungsfugen, z. B. über Bauwerksfu-
gen und in Türdurchgängen. Der stabile Aufbau ermöglicht
eine zuverlässige Trennung der Estrichflächen.

Der Klebefuß sorgt für eine einfache, sichere Montage auf der
oberen Dämmschicht.

Das Dehnungsfugenprofil behält auch nach Einbringen des
Estrichs seine Eigenschaften, da er kein Wasser aufnimmt.

Ausschreibungstext:
Rundprofil aus PE-Schaum
Zur Abdichtung des Überganges Noppenplatte - Randdämm-
streifen (bei Fließestrich) und zwischen Noppenplatte und
Dehnungsfugenprofil (bei Zement- und Fließestrich).

Durchmesser: 20 mm, Länge: 150 m

Verpackungseinheit: 150 m im Spenderkarton

Artikel-Nr. 140 20 92 (= 1 Karton)

Funktion:
Rundprofil aus PE-Schaum
Mit dem Rundprofil kann die Folie des Randdämmstreifens in
den Noppenplatten festgeklemmt werden. Das Eindringen
von Fließestrich zwischen Noppenplatte und Randdämm-
streifen wird verhindert.

Verlaufen Bewegungsfugen über Noppenplatten, wird
zunächst das Rundprofil zwischen die Noppen geklemmt.
Anschließend ist das Dehnungsfugenprofil darauf festzukle-
ben.

Ausschreibungstext:
Schutzrohr, geschlitzt
aus LDPE,

Länge: 300 mm, für Rohrdurchmesser 14 und 16 mm.

Zum Schutz der Heizrohre beim Kreuzen von Estrichfugen,
gemäß DIN EN 1264-4, DIN 18560-2

Verpackungseinheit: 20 Stück im Kunststoffbeutel

Artikel-Nr. 150 11 84 (= 1 Schutzrohr)

Zastosowanie:
Taśma brzegowa
Do wykonania dźwiękochłonnej fugi dylatacyjnej między jastry-
chem a ścianą pomieszczenia. Taśma jest wystarczająco elastycz-
na do przejęcia ruchów płyty jastrychu.
Niewchłaniająca wody pianka polietylenowa zachowuje swoje wła-
ściwości także tuż po położeniu mokrego jastrychu.
Naklejona zakładka z folii zapobiega przenikaniu jastrychu pod 
warstwę izolacyjną.
Taśma brzegowa nadaje się do stosowania z jastrychem cemento-
wym lub samopoziomującym.
Specjalne nacięcia umożliwiają łatwe oderwanie zbędnego, wysta-
jącego ponad wykonaną podłogę paska taśmy. 

Opis produktu:
Profil dylatacyjny
z pianki polietylenowej (z zamkniętymi pęcherzykami), wzmocnio-
ny naklejoną ścianką z tworzywa sztucznego, ze stopką samo-
przylepną.
Niweluje zmiany wymiarów płyty wywołane rozszerzalnością ter-
miczną jastrychu. Umożliwia wykonanie fugi dylatacyjnej zgodnie 
z normą DIN EN 1264-4, DIN 18560-2.
Wysokość: 120 mm, grubość 10 mm 
Długość: 1,20 m
Opakowanie zbiorcze: 20 sztuk w kartonie (=24 m).
Nr katalogowy 140 20 91 (1 profil dylatacyjny).

Zastosowanie:
Profil dylatacyjny
Do wykonania fug dylatacyjnych, np. nad szczelinami konstrukcyj-
nymi lub w przejściach między pomieszczeniami. Zapewnia kon-
strukcyjnie niezawodny rozdział płyt jastrychowych. 
Samoprzylepna stopka umożliwia łatwe i trwałe zamontowanie na 
wierzchniej warstwie izolacyjnej.
Nienasiąkliwy profil dylatacyjny zachowuje swoje właściwości tak-
że tuż po nałożeniu jastrychu.

Opis produktu:
Pręt z pianki polietylenowej
do uszczelniania styku płyty systemowej z wypustkami z taśmą 
brzegową (przy jastrychu samopoziomującym) lub  styku płyty sys-
temowej z profilem dylatacyjnym (przy jastrychu cementowym lub
samopoziomującym).
Średnica: 20 mm, długość: 150 m
Opakowanie: 150 m w opakowaniu kartonowym
Nr katalogowy 140 20 92 (1 karton) 

Zastosowanie:
Pręt z pianki polietylenowej
Za pomocą pręta można „wcisnąć” zakładkę z folii (doklejonej do 
taśmy brzegowej) między wypustki płyty systemowej. Takie wyko-
nanie styku uszczelnia go i w dużym stopniu zapobiega przenika-
niu jastrychu samopoziomującego pod płytę izolacyjną.
Jeśli projektowane dylatacje mają przebiegać nad płytami syste-
mowymi z wypustkami - należy najpierw wcisnąć pręt między wy-
pustki, a potem nakleić na nim profil dylatacyjny.

Opis produktu:
Rura ochronna, karbowana 
z LDPE,
długość: 300 mm, do rur o średnicach 14 lub 16 mm.
Do ochrony rury grzejnej w miejscach skrzyżowania ze szczeliną 
dylatacyjną, zgodnie z normami DIN EN 1264-4, DIN 18560-2.
Opakowanie: 20 sztuk w worku z tworzywa sztucznego
Nr katalogowy 150 11 84 (1 rura)

Wymiary profilu dylatacyjnego

Wymiary pręta z pianki

Rura ochronna (peszel)
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Haltenadel

Schelle

Rohrführungsbogen

Funktion:
Schutzrohr, geschlitzt
Das Schutzrohr verhindert Beschädigungen bzw. ein Ab-
knicken der Rohre. Es ist vorgeschrieben, wenn die Flächen-
heizungsrohre Estrichfugen kreuzen.

Empfehlenswert ist der Einsatz auch beim Eintritt in den Est-
rich und beim Austritt aus dem Estrich, wenn die Beweglich-
keit der Rohre eingeschränkt ist.

Durch das 300 mm lange Schutzrohr ist die frei bewegliche
Rohrlänge groß genug, so dass bei Bewegungen der Estrich-
flächen kein unzulässiges Abknicken der Rohre auftritt.

Ausschreibungstext:
Haltenadel
aus Kunststoff,

für Rohrdurchmesser 14 und 16 mm.

Zur zusätzlichen Befestigung der Rohre.

Set = 200 Haltenadeln

Artikel-Nr. 140 90 82 (= 1 Set / 200 Haltenadeln)

Funktion:
Haltenadel
Zur Befestigung der Rohre auf Dämmplatten mit mindestens
30 mm Stärke, z. B. vor dem Verteiler und in Türdurchgängen,
einfach von Hand in Dämmplatten aus EPS oder PUR einzu-
drücken.

Ausschreibungstext:
Schelle
aus Kunststoff,

für Rohrdurchmesser 14 und 16 mm.

Zur zusätzlichen Befestigung der Rohre auf den Noppenplat-
ten bei Diagonalverlegung.

Set = 100 Schellen

Artikel-Nr. 140 90 83 (= 1 Set / 100 Schellen)

Funktion:
Schelle
Zur Diagonalverlegung der Rohre auf den Noppenplatten. Die
Fixierung der Schelle erfolgt durch einfaches Einstecken in
den Freiraum zwischen den Noppen der Noppenplatte.

Ausschreibungstext:
Rohrführungsbogen
aus Kunststoff,

für Rohrdurchmesser 14 und 16 mm.

Zur Rohrführung in 90°-Bögen.

Set = 10 Rohrführungsbögen

Verpackungseinheit: 50 Sets im Karton

Artikel-Nr. 140 90 85 (= 1 Set / 10 Rohrführungsbögen)

Funktion:
Rohrführungsbogen
Zur Umlenkung und Fixierung der „Copex“ PE-X-Rohre bei
90°-Bögen, z. B. vor dem Verteiler und in Deckendurch-
brüchen.

Zastosowanie:
Rura ochronna, karbowana
Rura ochronna służy do ochrony rury grzejnej przed uszkodze-
niem lub złamaniem, szczególnie w miejscach jej skrzyżowania ze 
szczeliną dylatacyjną.
Wskazane jest także stosowanie rury ochronnej w miejscach wej-
ścia i wyjścia rury grzejnej z jastrychu, jeśli ruchomość rury jest  
w nich ograniczona.
Rura ochronna o długości 300 mm zapewnia rurze grzejnej wy-
starczającą przestrzeń ruchomości i tym samym ochronę przed 
uszkodzeniem lub złamaniem wskutek ruchów płyt jastrychowych 
(wywołanych najczęściej różnicą temperatur).

Opis produktu:
Dyble kotwiące
z tworzywa sztucznego,
do rur o średnicach 14 lub 16 mm.
Do mocowania rur.
Pakowane po 200 sztuk.
Nr katalogowy 140 90 82 (pakiet 200 sztuk)

Zastosowanie:
Dyble kotwiące
Do mocowania rur na płytach izolacyjnych o grubości co najmniej 
30 mm, np.  przed rozdzielaczem lub w przejściach między po-
mieszczeniami (mocować wciskając ręcznie).

Opis produktu:
Uchwyty oczkowe 
z tworzywa sztucznego,
do rur o średnicach 14 lub 16 mm.
Do mocowania rur rozkładanych ukośnie na płytach systemowych 
z wypustkami. 
Pakowane po 100 sztuk.
Nr katalogowy 140 90 83 (pakiet 100 sztuk)

Zastosowanie:
Uchwyty oczkowe
Do mocowania rur rozkładanych ukośnie na płycie systemowej  
z wypustkami. Uchwyty umieszcza się między wypustkami płyty.

Opis produktu:
Jarzma kolanowe 
z tworzywa sztucznego,
do rur o średnicach 14 lub 16 mm.
Do stabilizacji rur w zgięciach 90º.
Pakiet zawiera 10 sztuk.
Opakowanie zbiorcze: 50 pakietów w kartonie.
Nr katalogowy 140 90 85 (=1 pakiet = 10 sztuk)

Zastosowanie:
Jarzma kolanowe
Do układania i mocowania rur „Copex” z polietylenu PE-X w zgię-
ciach 90º, np. przed rozdzielaczem lub w miejscach skokowej 
zmiany poziomu posadzki.

Dybel kotwiący

Uchwyt oczkowy

Jarzmo kolanowe
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Messstellen-Markierung

Abhollraspel

Tackernadel

Tackerwerkzeug

Ausschreibungstext:
Messstellen-Markierung
aus Kunststoff

Zur Markierung von Stellen zur Feuchtigkeitsmessung des
Estrichs.

Set = 5 Messstellen-Markierungen

Verpackungseinheit: 10 Sets im Karton

Artikel-Nr. 140 90 90 (= 1 Set / 5 Messstellen-Markierungen)

Funktion:
Messstellen-Markierung
Zur Kennzeichnung von Messstellen zur Bestimmung der
Restfeuchte in beheiztem Zement- oder Anhydritestrich.

Durch Aufstellen der Messstellen-Markierung an geeigneter
Stelle, z. B. in einer Wendeschleife, wird sichergestellt, das bei
der Entnahme von Bohrproben das Rohr nicht beschädigt
wird.

Ausschreibungstext:
Abrollhaspel
für „Copex“ PE-X-Rohre und „Copipe“ Mehrschicht-Verbund-
rohre

Artikel-Nr. 140 20 96

Funktion:
Abrollhaspel
Erleichtert das drallfreie Verlegen der „Copex“ PE-Xc-Rohre,
und „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohre auch bei der Ein-
Mann-Verlegung.

Ausschreibungstext:
Tackerwerkzeug
Verlegegerät zum Setzen der Tackernadeln.

für Tackernadel R2, R1PP, R1PPL

Füllmenge im Magazin: 120 Tackernadeln

Länge: 92 cm

Artikel-Nr. 140 25 97 (= 1 Werkzeug)

Funktion:
Tackerwerkzeug
Zur Befestigung der „Copex“ PE-Xc-Rohre und „Copipe“
Mehrschicht-Verbundrohre auf der Dämmrolle bzw. Faltplatte
mittels Tackernadeln Artikel-Nr. 140 25 91.

Ausschreibungstext:
Tackernadel
aus Kunststoff

für Rohrdurchmesser 14 und 16 mm

Zur Befestigung der Rohre.

magaziniert à 30 Tackernadeln

Verpackungseinheit: 10 Magazine im Karton

Artikel-Nr. 140 25 91 (= 1 Magazin / 30 Tackernadeln)

Funktion:
Tackernadel
Zur Befestigung der „Copex“ PE-Xc-Rohre und „Copipe“
Mehrschicht-Verbundrohre auf der Dämmrolle bzw. Faltplatte
mit dem Tackerwerkzeug Artikel-Nr. 140 25 97.

Opis produktu:
Marki punktów pomiarowych
z tworzywa sztucznego
Do oznaczenia punktów pomiaru wilgotności jastrychu.
Pakiet zawiera 5 sztuk.
Opakowanie zbiorcze: 10 pakietów w kartonie.
Nr katalogowy 140 90 90 (=1 pakiet / 5 sztuk)

Zastosowanie:
Marki punktów pomiarowych
Do zaznaczania punktów pomiaru wilgotności resztkowej ogrzane-
go jastrychu cementowego lub gipsowego.
Odpowiednie rozmieszczenie i oznaczenie punktów pomiarowych 
zapobiega uszkodzeniu rury przy odwiercaniu próbki do pomiaru 
wilgotności.

Opis produktu:
Bęben do rozwijania rury
do rur „Copex” (z polietylenu PE-X) lub „Copipe” (wielowarstwo-
wych). 
Nr katalogowy 140 20 96

Zastosowanie:
Bęben do rozwijania rury
Zapobiegając skręcaniu się rury ułatwia jej rozkładanie – zaleta 
istotna zwłaszcza w przypadku rozkładania rur przez jedną oso-
bę. 

Opis produktu:
Pistolet do dybli kotwiących Tacker
Do wbijania dybli kotwiących Tacker typu R2, R1PP, R1PPL.
Pojemność magazynka - 120 dybli.
Długość: 92 cm.
Nr katalogowy 140 25 91 (=1 urządzenie)

Zastosowanie:
Pistolet do dybli kotwiących Tacker
Do mocowania rur „Copex” z polietylenu PE-X lub rur wielowar-
stwowych „Copipe” na płytach gładkich, przy użyciu dybli kotwią-
cych Tacker (nr katalogowy 140 25 91).

Opis produktu:
Dyble kotwiące Tacker 
z tworzywa sztucznego,
do mocowania rur o średnicach 14 lub 16 mm.
Magazynkowane po 30 dybli.
Opakowanie: 10 magazynków w kartonie.
Nr katalogowy 140 25 91 (= 1 magazynek / 30 sztuk)

Zastosowanie:
Dyble kotwiące Tacker 
Do mocowania rur „Copex” z polietylenu PE-X lub rur wielowar-
stwowych „Copipe” na płytach gładkich (składanych lub z rolki), z 
użyciem pistoletu Tacker nr katalogowy 140 25 97.

Marka punktu pomiarowego

Bęben do rozwijania rury

Pistolet do dybki Tacker

Dybel Tacker
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Handabroller

Klebeband

Klemmschienen 14 mm und 16 mm

für Rohr 14 mm

für Rohr 16 mm

Ausschreibungstext:
Handabroller
für Klebeband mit 50 mm Breite

Artikel-Nr. 140 25 98 (=1 Handabroller)

Funktion:
Handabroller
Zum Abkleben von Stoßkanten an den Dämmrollbahnen und
Dämmplatten mit dem Klebeband Artikel-Nr. 140 25 99.

Ausschreibungstext:
Klebeband
Transparent, wasserdicht

Abmessung: 50 mm x 66 m

Artikel-Nr. 140 25 99 (=1 Rolle)

Funktion:
Klebeband
Zum Abkleben von Stoßkanten an den Dämmrollbahnen und
Dämmplatten sowie zum Verkleben der Folie des Rand-
dämmstreifens mit der Dämmung gegen das Eindringen von
Estrichwasser.

Ausschreibungstext:
Klemmschienen 14 mm und 16 mm
aus Polypropylen

für Rohrdurchmesser 14 mm (Artikel-Nr. 140 25 80) und
16 mm (Artikel-Nr. 140 25 81)

Zur Befestigung der Rohre.

Klemmabstand: 5 cm

Schienenlänge: 1 m

Verpackungseinheit: 100 Stück im Karton

Artikel-Nr. 140 25 80 (= 1 Klemmschienen)

Artikel-Nr. 140 25 81 (= 1 Klemmschienen)

Funktion:
Klemmschienen 14 mm und 16 mm
Selbstklebende Verlegeschienen mit integrierter Rohrbefesti-
gung zur Verlegung der „Copex“ PE-Xc-Rohre und „Copipe“
Mehrschicht-Verbundrohre mit Rohrdurchmesser 14 mm und
16 mm. Die Verlegeschienen sind endlos verlängerbar. Anwen-
dung in Verbindung mit Dämmrolle bzw. Faltplatte. Auch für
den Aufbau einer Wandheizung/-kühlung geeignet.

Opis produktu:
Rozwijacz 
do taśmy samoprzylepnej szerokości 50 mm
Nr katalogowy 140 25 98 

Zastosowanie:
Rozwijacz
Do nakładania taśmy samoprzylepnej (nr katalogowy 140 25 99) 
na stykach płyt gładkich.

Opis produktu:
Taśma samoprzylepna
przezroczysta, wodoodporna
Wymiary: 50 x 66 mm
Nr katalogowy 140 25 99 (= 1 rolka)

Zastosowanie:
Taśma samoprzylepna
Do zabezpieczenia styków płyt gładkich oraz do przyklejania za-
kładki z folii (przy taśmie brzegowej). Uszczelnia styki i zapobiega 
przeciekaniu wody z jastrychu.

Opis produktu:
Szyny kotwiące 14 i 16 mm
Samoprzylepne, z polipropylenu,
do mocowania rur o średnicy 14 (nr katalogowy 140 25 80)  
lub 16 mm (art. nr 140 25 81).
Rozstaw uchwytów: 5 cm
Długość szyny: 1 m
Opakowanie: 100 sztuk w kartonie.
Nr katalogowy 140 25 80 (=1 szyna)
Nr katalogowy 140 25 81 (=1 szyna)

Zastosowanie:
Szyny kotwiące 14 i 16 mm
Samoprzylepne szyny kotwiące do mocowania rur „Copex” z poli-
etylenu PE-X lub wielowarstwowych „Copipe”, o średnicach 14 lub 
16 mm, na płytach gładkich. Szyny można sztukować do dowolnej 
długości. Przystosowane są także do montażu instalacji ogrzewa-
nia lub chłodzenia ściennego.

Rozwijacz taśmy samoprzylepnej

Taśma samoprzylepna

Szyna kotwiąca do rur 14 lub 16 mm

do rury 14 mm

do rury 16 mm
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Normen und Vorschriften:
EnEV Energieeinsparverordnung
DIN V 4108-6 Wärmeschutz und Energie-Einsparung in 

Gebäuden
DIN V 4701-10 Energetische Bewertung heiz- und raum-

lufttechnischer Anlagen
VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen; 

Teil C
DIN EN 1264 Fußboden-Heizung - Systeme und Kompo-

nenten
DIN EN 12831 Heizungsanlagen in Gebäuden - Verfahren

zur Berechnung der Norm-Heizlast
DIN EN 13163 Wärmedämmstoffe für Gebäude - 

werkmäßig hergestellte Produkte aus ex-
pandiertem Polystyrol (EPS)

DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bau-
teilen

DIN 4108 Wärmeschutz und Energie-Einsparung in
Gebäuden

DIN 4109 Schallschutz im Hochbau
DIN 18164 Schaumkunststoffe als Dämmstoffe für das

Bauwesen
DIN 18195 Bauwerksabdichtungen
DIN 18202 Toleranzen im Hochbau
DIN 18336 Abdichtungsarbeiten
DIN 18560 Estriche im Bauwesen

Einbau und Montage:

Auslegung, Berechnung
Vor dem Einbau der Oventrop „Cofloor“ Flächenheizung
muss eine Berechnung der Norm-Heizlast bzw. des Wärme-
bedarfs durchgeführt werden.
Oventrop stellt Software auf CD und im Internet 
(www.oventrop.de) zur Verfügung. Diese ermöglicht die Aus-
legung der „Cofloor“ Flächenheizung unter Berücksichtigung
der DIN EN 1264 und der EnEV. Der Ausdruck enthält neben
den Berechnungsergebnissen auch eine Massenzusammen-
stellung.

Bauliche Voraussetzungen
Als Voraussetzungen für die Installation einer Warmwasser-
Fußbodenheizung nennt die DIN EN 1264-4 den Abschluss
der Innenputzarbeiten sowie den zugfreien Verschluss der
Bauwerksöffnungen, wie Fenster und Außentüren.

Gemäß DIN 18560-2, Abschnitt 4, „Bauliche Anforderungen“
müssen weitere Forderungen erfüllt sein. 
Bezüglich des tragenden Untergrundes sind dies:
- Rohdecke ausreichend trocken
- ebene Oberfläche
- keine punktförmigen Erhebungen, Rohrleitungen oder 

ähnliches, die Schallbrücken und/oder Schwankungen in 
der Estrichdicke verursachen können

- Rohrleitungen auf der Rohdecke müssen festgelegt sein, 
durch eine Ausgleichsschicht ist eine ebene Oberfläche
zu schaffen, ungebundene Schüttungen dürfen nicht ver-
wendet werden

- Bauwerksfugen müssen geradlinig verlaufen

Toleranzen der Höhenlage und der Neigung müssen DIN
18202 entsprechen.

Nach DIN 18195 müssen vor Einbau des Estrichs Abdich-
tungen gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Was-
ser hergestellt werden, z.B. bei Bodenplatten gegen Erdreich.
Abdichtungen aus PVC und bitumenhaltigen Materialien
müssen mit PE-Folie abgedeckt werden, wenn Polystyrol
Dämmstoffe zum Einsatz kommen.
Wenn massive Geschossdecken noch Restfeuchtigkeit ent-
halten, ist zusätzlich unterhalb der gesamten Flächenhei-
zungskonstruktion eine Feuchtigkeitssperre einzubauen, um
spätere Baumängel zu vermeiden.
Sämtliche Maßnahmem der erforderlichen Abdichtungen
müssen vom Bauwerksplaner festgelegt werden.

Instalacja i montaż:

Projekt, obliczenia
Przed przystąpieniem do montażu instalacji systemu ogrzewania 
płaszczyznowego należy określić straty ciepła (zapotrzebowanie) 
i dobrać wystarczającą na ich pokrycie moc cieplną .

Firma Oventrop udostępnia przydatne w tym zakresie oprogramo-
wanie - na płycie CD lub na stronie internetowej www.oventrop.pl. 
Umożliwia ono zaprojektowanie ogrzewania płaszczyznowego 
„Cofloor” zgodnie z normami DIN 1264 i EnEV. Wydruki zawierają
wyniki obliczeń i zestawienia materiałowe. 

Wytyczne przepisów budowlanych
Zgodnie z normą DIN EN 1264-4 do montażu instalacji ogrzewania 
podłogowego przystąpić można dopiero po zakończeniu tynkowa-
nia wewnętrznego oraz po zamontowaniu okien i drzwi zewnętrz-
nych zapobiegających przeciągom.

Norma DIN 18560-2 (rozdział 4 – „Wymogi budowlane”) wymaga 
również spełnienia dalszych warunków odnośnie podłoża, na któ-
rym ma być montowana instalacja:
-  wystarczająco sucha wylewka betonowa 
-  równa jej powierzchnia
-  brak nierówności punktowych (zagłębień lub wzniesień), które 

mogłyby spowodować powstanie mostków akustycznych lub róż-
nic w grubości warstwy jastrychu

-  jeżeli na wylewce ułożono jakieś rury – to należy je stabilnie za-
mocować i ułożyć płyty wyrównujące o grubości równej średnicy 
rury (dla wyrównania powierzchni); użycie do wyrównania mate-
riały sypkich (niezwiązanych) jest niedozwolone

-  szczeliny dylatacyjne powinny przebiegać w liniach prostych

Dopuszczalne odchyłki wysokości i spadku określa norma  
DIN 18202.

Zgodnie z normą DIN 18195 przed położeniem jastrychu należy  
położyć izolację zapobiegającą przenikaniu od podłoża wilgoci  
i wody nienaporowej (dot. zwłaszcza podłóg na gruncie). Jeżeli 
przewidziano zastosowanie płyt termoizolacyjnych ze styropianu, 
to uszczelnienia wykonane z PVC lub z materiałów bitumicznych 
muszą być nakryte folią polietylenową. 
Jeżeli stropy masywne zawierają jeszcze wilgoć resztkową  
– to w celu zapobieżenia usterkom budowlanym pod cały system 
instalacji ogrzewania płaszczyznowego należy dodatkowo ułożyć 
folię (barierę) przeciwwilgociową. 
Wszelkie działania mające na celu uszczelnienie systemu muszą 
być koordynowane z wykonawcą projektu budowlanego.
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„Multidis SF“ Edelstahl-Verteiler im Einbauschrank

Anbringen des Randdämmstreifens

Verlegen der Noppenplatten

Verteiler
Vor dem Verlegen der „Cofloor“ Flächenheizung / -kühlung ist
an geeigneter Stelle ein „Multidis SF“ Edelstahl-Verteiler an-
zubringen. Bei Verwendung eines Einbauschrankes muss der
Raumbedarf von zusätzlichen Komponenten berücksichtigt
werden, z. B. Stellantriebe, Stromversorgung und Anschluss-
leiste, Wärmemengenzähler, Regelstation mit Pumpe.

Für die Einzelraumtemperaturregelung sind die Stromversor-
gung und Verkabelung zu den Raumthermostaten fertigzu-
stellen.

„Unibox“
Soll eine „Unibox“ zur Temperaturregelung eingesetzt wer-
den, ist auch diese vor der Verlegung der Heizkreise in die
Wand einzusetzen. Es kann vorteilhaft sein den Rücklaufan-
schluss auf der rechten Seite der „Unibox“ bereits zu installie-
ren.

Randdämmstreifen
An Wänden und sonstigen senkrechten Bauteilen ist ein
Oventrop Randdämmstreifen anzubringen. Er muss vom tra-
genden Untergrund bis zur Oberkante des fertigen Fußbo-
dens reichen. Bei mehrlagiger Dämmung kann der Rand-
dämmstreifen vor dem Einbringen der oberen Dämmschicht
verlegt werden.

Für eine saubere Eckenausbildung empfiehlt es sich, den
Randdämmstreifen von hinten, etwa bis zur halben Stärke,
einzuschneiden.

Die Folie am Randdämmstreifen dichtet später die Fuge zwi-
schen Randdämmstreifen und Dämmplatten ab.

Die Abreißschlitzung erleichtert das Entfernen des überste-
henden Materials nach Fertigstellen des Bodenbelages.

Wärme- und Tritschalldämmung
Auf den glatten Rohfußboden ist eine Wärme- und Tritt-
schalldämmung entsprechend der Berechnung aufzubringen.
Die Dämmplatten müssen dicht gestoßen, mit versetzten
Fugen verlegt werden. Mehrlagige Dämmschichten sind  im
Verband zu verlegen. Die Trittschallschicht ist möglichst
unterhalb der Wärmedämmung anzuordnen.

Noppenplatte NP-35 (mit Trittschalldämmung)
Die Noppenplatten NP-35 decken die Anforderungen an den
Wärme- und Trittschallschutz zwischen gleichartig beheizten
Räumen ab. Dort ist keine Zusatzdämmung erforderlich.

Bei der Verlegung die Überlappung an den Noppenplatten der
ersten Reihe zur Wand hin abtrennen, so dass kein Hohlraum
entsteht. In der linken Raumecke beginnen. Die einzelnen
Platten miteinander verbinden, indem die erste Noppenreihe
ähnlich einem Druckknopfverschluss überlappt wird. An der
rechten Raumseite die letzte Noppenplatte passend zu-
schneiden. Mit dem Rest an der linken Seite wieder beginnen.
Gegebenenfalls Platte so kürzen, dass die Noppenreihen
übereinstimmen.

Die Folie am Randdämmstreifen wird auf die Noppenplatte
aufgelegt und bei Verwendung von Fließestrich mit Rundprofil
Art.-Nr. 140 20 92, oder den Heizrohren befestigt, so dass
kein Estrich zwischen Randdämmstreifen und Dämmplatten
eindringen kann.

Noppenplatte NP-11 (ohne Trittschalldämmung)
Die Noppenplatten NP-11 werden auf handelsüblichen
Wärme- und Trittschalldämmplatten verlegt und können u.a.
für die Sanierung und für hohe Verkehrslasten, z.B. bei indu-
strieller Verlegung, eingesetzt werden. Die Verlegung erfolgt
wie bei der Noppenplatte NP-35.

Rozdzielacz
Przed rozłożeniem rur instalacji ogrzewania/chłodzenia płaszczy-
znowego „Cofloor” należy we właściwym miejscu umieścić rozdzie-
lacz ze stali szlachetnej „Multidis SF”. Wybierając szafkę do zabudo-
wy należy uwzględnić gabaryty dodatkowych elementów systemu, 
takich jak np. napędy nastawcze, przyłącze elektryczne, listwy roz-
dzielcze, ciepłomierz, miniwęzeł regulacyjny z pompą itp..

Jeżeli do regulacji temperatury w pojedynczym pomieszczeniu 
przewidziano użycie termostatu elektrycznego - to układ należy 
odpowiednio okablować i przewidzieć konieczność zasilania elek-
trycznego.

Moduł „Unibox”
Jeżeli do regulacji temperatury zastosowany będzie regulator 
naścienny „Unibox” – to należy go zamocować w ścianie przed 
rozłożeniem pętli grzewczej. Korzystne może okazać się również 
uprzednie podłączenie powrotu do prawego przyłącza „Unibox-a”.

Taśma brzegowa (dylatacyjno-uszczelniająca)
Wzdłuż dolnych końców ścian i innych pionowych elementów kon-
strukcyjnych należy ułożyć taśmę brzegową. Jej wysokość musi 
wystarczyć na pokrycie pełnej wysokości dzielącej powierzchnię 
płyty nośnej od górnej krawędzi gotowej podłogi. W przypadku izo-
lacji wielowarstwowej dylatację można rozłożyć przed ułożeniem 
ostatniej warstwy izolacji.
W celu precyzyjnego ułożenia taśmy w załamaniach zaleca się jej 
nacięcie (do mniej więcej połowy grubości) od wypukłej strony za-
gięcia.
Folia naklejona na taśmie brzegowej służy do uszczelnienia szcze-
liny między dylatacją a płytami systemowymi (izolacyjnymi).
Specjalne nacięcia ułatwiają odrywanie wystającego ponad goto-
wą podłogę paska taśmy. 

Izolacja termiczna i dźwiękochłonna 
Dobraną zgodnie z obliczeniami izolację cieplną i dźwiękochłonną 
należy rozłożyć na gładkiej powierzchni wylewki betonowej. Po-
szczególne płyty izolacji powinny szczelnie przylegać do siebie 
i być rozkładane z „przesunięciem” (jak cegły w murze). Izolacje 
wielowarstwowe należy układać w sposób zapewniający ich do-
bre przyleganie. W miarę możliwości należy przestrzegać zasady 
układania izolacji dźwiękochłonnej pod izolacją termiczną.

Płyta systemowa z wypustkami (z niem. Noppenplatte), typu NP-35  
Płyty systemowe NP-35 spełniają wymogi dotyczące izolacji ter-
micznej i dźwiękochłonnej dzielącej jednakowo ogrzane pomiesz-
czenia. W takim przypadku oprócz tej płyty nie jest wymagana 
żadna izolacja dodatkowa.
Aby płyty z pierwszego rzędu ściśle przylegały do ściany - należy 
z nich uprzednio odciąć zakładki brzegowe. Układanie płyt rozpo-
cząć w dalszym, lewym rogu pomieszczenia. Poszczególne płyty 
łączyć ze sobą tak, aby każda następna „zatrzaskowo” zachodziła 
na poprzednią. Ostatnią płytę w rzędzie przyciąć do właściwego 
wymiaru. Fragmentu płyty pozostałego po przycięciu należy użyć 
do rozpoczęcia następnego rzędu (też układanego od lewej strony 
pomieszczenia). W razie potrzeby wyrównać odciętą płytę tak, aby 
wypustki dobrze na siebie pasowały.

Folię naklejoną na taśmie brzegowej wykłada się na płytę systemo-
wą i mocuje ją z użyciem pręta z pianki (nr katalogowy 140 20 92) 
lub rury grzejnej (czynność ta ma duże znaczenie zwłaszcza w 
przypadku stosowania jastrychu samopoziomującego). Zapobiega 
to przenikaniu jastrychu między dylatację a płyty.

Płyta systemowa NP-11 z wypustkami (bez izolacji dźwiękochłonnej)
Płyty systemowe NP-11 mogą być użyte do rozkładania na płytach 
termo- i dźwiękoizolacyjnych dostępnych w handlu specjalistycz-
nym i są wykorzystywane m.in. w instalacjach modernizowanych  
i w pomieszczeniach, w których mogą wystąpić wysokie obciąże-
nia ruchome (np. w obiektach przemysłowych). Sposób rozkłada-
nia jest identyczny jak w przypadku płyt NP-35.

„Multidis SF” - rozdzielacz ze stali szlachetnej w szafce

Układanie taśmy brzegowej

Układanie płyt z wypustkami
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Verbinden der Noppenplatten NP-35 und NP

Folienüberlappung und Klebestreifen an Dämmrolle und
Faltplatte

Verlegen der „Copex“ oder „Copipe“ Rohre, System Tackern

Folienüberlappung

Klebestreifen

Noppenplatte NP
Die Noppenplatten NP werden auf handelsüblichen Wärme-
und Trittschalldämmplatten verlegt.

In der linken Raumecke beginnen. Die einzelnen Platten mit-
einander verbinden, indem die erste Noppenreihe ähnlich
einem Druckknopfverschluss überlappt wird. An der rechten
Raumseite die letzte Noppenplatte passend zuschneiden.

Zwischen den Noppen reicht es, die Platte von hinten anzurit-
zen. Durch Abknicken lässt sich das Material leicht trennen.

Mit dem Rest an der linken Seite wieder beginnen. Gegebe-
nenfalls Platte so kürzen, dass die Noppenreihen überein-
stimmen.

Die Überlappung der Platten verhindert das Eindringen von
Feuchtigkeit. Zur Wand hin erfolgt dies durch die Folie des
Randdämmstreifens, wie bei den Noppenplatten NP-35 und
NP-11.

Vor dem Verteiler und in Türdurchgängen sollten die Aus-
gleichselemente 35 mm oder 11 mm eingesetzt werden. Die
Übergänge zu den Noppenplatten sind abzudichten, z. B. mit
Klebeband. Bei den Noppenplatten NP reicht auch eine Über-
lappung von mindestens 25 cm.

Dämmrolle, Faltplatte
Die Dämmrollen und Faltplatten decken die Anforderungen an
den Wärme- und Trittschallschutz zwischen gleichartig be-
heizten Räumen ab. Dort ist keine Zusatzdämmung erforder-
lich.

In der linken Raumecke mit der Verlegung der Dämm-
rollen/Faltplatten beginnen. Die Seite mit der Folienüberlap-
pung wandseitig anlegen. An der rechten Raumseite die
Dämmrolle/Faltplatte passend zuschneiden. Mit dem Rest-
stück an der linken Seite wieder beginnen und mit ganzen
Dämmrollen/Faltplatten fortfahren. Dabei wird die Folienüber-
lappung auf die vorherige Lage geschoben. Diese ist mit ei-
nem durch eine Abziehfolie geschützten Klebestreifen verse-
hen. Durch entfernen der Abziehfolie wird die Dämmlage mit
der Folienüberlappung verklebt. Die gemeinsamen Stoßkan-
ten an den Dämmlagen werden mit Klebeband abgedichtet.
Bei Einsatz von Fließestrich ist auch die Folienüberlappung
der Randdämmstreifen abzukleben.

Verlegen der Rohre
Im nächsten Schritt werden die Rohre entsprechend den Pla-
nungsunterlagen drallfrei verlegt. Die Noppenplattensysteme
sowie die Dämmrolle und Faltplatte des Tackersystems eig-
nen sich für die „Copex“ PE-Xc-Rohre und die „Copipe“
Mehrschicht-Verbundrohre 14 x 2 und 16 x 2 mm.

Der Mindestabstand zur Wand beträgt 50 mm. 

Randzonen mit erhöhter Oberflächentemperatur entlang
Wänden, Fenstern und Türen dürfen maximal 1 m breit sein.

Als Verlegehilfe dient die Oventrop Abrollhaspel.

Zur Diagonalverlegung der Heizrohre auf den Noppenplatten
werden die Befestigungsschellen (Artikel-Nr. 140 90 83) ver-
wendet.

Auf den Ausgleichselementen, z. B. vor dem Verteiler und in
Türdurchgängen werden die Heizrohre durch Haltenadeln
(Artikel-Nr. 140 90 82) befestigt.

Beim System Tackern werden die „Copex“ PE-Xc-Rohre und
die „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohre 14 x 2 und 16 x 2
mm mit den Tackernadeln (Artikel-Nr. 140 25 91) auf der
Dämmrolle/Faltplatte fixiert und dadurch ein Aufschwimmen
der Rohre verhindert. Die Befestigung sollte mit mindestens
2 Tackernadeln pro Meter erfolgen.

Mit dem System Klemmschiene 14 mm (Artikel-Nr. 140 25 80)
und 16 mm (Artikel-Nr. 140 25 81) werden die „Copex“ PE-
Xc-Rohre und die „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohre 14 x 2
und 16 x 2 mm auf der Dämmrolle/Faltplatte fixiert und da-
durch ein Aufschwimmen der Heizrohre verhindert. Die
Klemmschienen werden parallel in einem Abstand von max.
2 m zueinander auf der Dämmrolle/Faltplatte aufgegklebt.

Płyta systemowa NP z wypustkami
Płyty systemowe NP rozkłada się na płytach termo- i dźwiękoizo-
lacyjnych dostępnych w handlu specjalistycznym.
Układanie należy rozpocząć w dalszym, lewym rogu pomieszcze-
nia. Poszczególne płyty łączyć ze sobą tak, aby każda następna 
„zatrzaskowo” zachodziła na poprzednią. Ostatnią płytę w rzędzie 
przyciąć do właściwego wymiaru.
W celu przycięcia płyty wystarczy ją lekko naciąć od spodu, po-
między wypustkami. Zginając płytę w linii nacięcia można ją łatwo 
podzielić.
Układanie pozostałych rzędów rozpoczynać również od lewej stro-
ny pomieszczenia. W razie potrzeby przycinać płyty tak, aby wy-
pustki prawidłowo się „zatrzaskiwały”.
Zakładki płyt zabezpieczają przed przenikaniem wilgoci. Przy 
ścianie funkcję tę spełnia taśma brzegowa (tak jak w przypadku 
płyt systemowych NP-35 i NP-11).
W strefie przed rozdzielaczem oraz w przejściach między po-
mieszczeniami należy zastosować płyty wyrównawcze 35 mm lub 
11 mm. Połączenia z płytami systemowymi należy uszczelnić np. 
przy pomocy taśmy samoprzylepnej. W przypadku płyt systemo-
wych NP wystarczy ich założenie na siebie na szerokość co naj-
mniej 25 cm.

Płyta gładka w rolce, płyta gładka składana
Płyty gładkie w rolce oraz płyty gładkie składane spełniają wymogi 
dotyczące izolacji cieplnej i dźwiękochłonnej dzielącej jednakowo 
ogrzane pomieszczenia. W takim przypadku oprócz tych płyt nie 
jest wymagana żadna izolacja dodatkowa.
Układanie płyt należy rozpocząć w lewym rogu pomieszczenia, 
dociskając płytę (bokiem z zakładką) do ściany. Ostatnią płytę  
w rzędzie przyciąć do właściwego wymiaru, a odciętego fragmentu 
użyć do rozpoczęcia (ponownie od lewej strony) kolejnego rzędu 
płyt. Przy dokładaniu każdej kolejnej płyty docisnąć ją do już le-
żących sąsiednich tak, aby zakładka z folii znalazła się nad taśmą 
chroniącą pasek kleju. Oderwać taśmę ochronną i dociskając za-
kładkę do kleju wykonać szczelny styk płyt izolacyjnych. W razie 
konieczności cięcia płyt - krawędzie powstałe po cięciu należy 
uszczelniać za pomocą taśmy samoprzylepnej. Stosując jastrych 
samopoziomujący przyklejać taśmą należy także zakładki z folii 
odwiniętej z taśmy brzegowej. 
 
Rozkładanie rur
Następną czynnością jest rozłożenie rur zgodnie z projektem. Płyty 
systemowe z wypustkami jak również płyty gładkie systemu Tacker 
przystosowane są do układania pod rurą „Copex” z polietylenu PE-Xc 
lub wielowarstwową „Copipe”, o średnicach 14 x 2 lub 16 x 2 mm.
Minimalny odstęp rury od ściany - 50 mm.
Szerokość stref brzegowych z podwyższoną temperaturą powierzch-
ni (wzdłuż ścian, okien lub drzwi) nie powinna przekraczać 1 m.
Znakomitym narzędziem ułatwiającym rozkładanie rur jest specjal-
ny bęben rozwijający firmy Oventrop.
Jeżeli rura grzejna rozkładana jest na płytach systemowych z wy-
pustkami ukośnie do ich boków – to do jej mocowania można użyć 
uchwytów oczkowych (nr katalogowy 140 90 83).
Do mocowania rury na płytach wyrównawczych, np. w strefie przed
rozdzielaczem i w przejściach między pomieszczeniami można 
użyć dybli kotwiących (nr katalogowy 140 90 82).
W systemie Tacker rury „Copex” z polietylenu PE-Xc lub wielowar-
stwowe „Copipe” o średnicy 14 x 2 lub 16 x 2 mm mocowane są do 
płyt gładkich (w rolce lub składanych) przy użyciu dybli kotwiących 
Tacker (nr katalogowy 140 25 91). Mocowanie zapobiega „wypły-
nięciu” rury ponad jastrych. Wskazane jest stosowanie minimum 2 
dybli na metr długości rury.
Szyny kotwiące 14 mm (nr katalogowy 140 25 80) lub 16 mm (nr 
katalogowy 140 25 81) służą do mocowania rur „Copex” z poliety-
lenu PE-Xc lub wielowarstwowych „Copipe” - o średnicy 14 x 2 lub 
16 x 2 mm  - na płytach gładkich (w rolce lub składanych), również 
zapobiegając ich „wypłynięciu”. Szyny  kotwiące należy przyklejać 
do płyt równolegle, w odstępach nie większych niż 2m.

Łączenie płyt z wypustkami (NP-35 lub NP)

Zakładka z folii i pasek klejący na płytach składanych lub 
rolowanych

Rozkładanie rur „Copex” lub „Copipe” w systemie Tacker

Pasek kleju

Zakładka z folii



12
13.3-12 2006 Oventrop

Verlegen der „Copex“ oder „Copipe“ Rohre,
System Noppenplatte

Schneckenförmige Verlegung der Heizrohre

Mäanderförmige Verlegung  der Heizrohre

Verlegeformen und Hinweise
Es sind verschiedenen Verlegeformen möglich, z. B. die
schneckenförmige Verlegung, die bei der Temperaturregelung
mit einer „Unibox“ immer gewählt werden sollte. Sie gewähr-
leistet eine gleichmäßige Temperaturverteilung.

Bei der mäanderförmigen Verlegung ergibt sich eine abfallen-
de Oberflächentemperatur vom Vorlauf zum Rücklauf hin.
Diese sollte bei Verwendung einer „Unibox“ nicht gewählt
werden.

Je nach Anwendungsfall können verschiedene Varianten und
Mischformen von Vorteil sein.

Im Bereich von Bögen und 180° Umlenkungen ist ein minima-
ler Biegeradius von 5 x Rohraußendurchmesser beim Biegen
von Hand einzuhalten. Durch die Verwendung von Biege-
werkzeugen kann beim „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohr
ein Biegeradius von 3 x Rohraußendurchmesser erreicht wer-
den.

Geknickte Stellen des „Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohres
sind herauszuschneiden. Das Rohr ist mit einer dauerhaft
dichten Kupplung wieder zu verbinden („Cofit S“ Doppelnip-
pel + 2 „Cofit S“ Klemmringverschraubungen oder „Cofit P“
Presskupplung).

Die Kupplung ist z. B. durch Umwickeln mit PE-Folie vor dem
direkten Kontakt mit dem Estrich zu schützen. Die Position
der Kupplung muss im Verlegeplan eingezeichnet werden.

Nach dieser Vorgehensweise sind die Rohre im Bedarfsfall
auch zu verlängern.

Geknickte Stellen des „Copex“ PE-Xc-Rohres können durch
Erwärmen wieder in Ihre ursprüngliche runde Form versetzt
werden.

Die Heizkreise und Estrichfelder sind aufeinander abzustim-
men.

Estrichfugen
Bewegungsfugen im tragenden Untergrund sind auch im
Heizestrich als Fugen auszubilden. Sie dürfen nur von An-
schlussleitungen gekreuzt werden. 

Weitere Dehnungsfugen sind gemäß DIN EN 1264-4 erforder-
lich bei großen Estrichflächen von mehr als 40 m2 und Kan-
tenlängen von mehr als 8 m. Je nach Angaben des Estrich-
herstellers sollten Fugen auch in Türdurchgängen und bei
stark verspringenden Wänden, die zur Rissbildung führen
können, vorgesehen werden.

Das Oventrop Dehnungsfugenprofil erfüllt die Anforderungen
zur Bildung der notwendigen Estrichfugen.

In Türdurchgängen liegen in der Regel glatte Dämmplatten,
mit Folie überzogen. Im Dehungsfugenprofil werden an der
Unterseite Aussparungen für die kreuzenden Rohrleitungen
erstellt, z. B. mit einem Messer oder einer Ausklinkzange.

Es ist zu beachten, dass die Heizrohre in diesem Bereich zu
schützen sind. Hierzu dienen die 300 mm langen, geschlitzten
Schutzrohre. 

Das Dehnungsfugenprofil wird mittels des selbstklebenden
Fußes auf die Folie über der Dämmplatte geklebt.

Soll das Dehnungsfugenprofil auf die Noppen gesetzt wer-
den, müssen darunter liegende Hohlräume abgedichtet wer-
den. Dies geschieht durch das Rundprofil Art.-Nr. 140 20 92,
dass zwischen die Noppen geklemmt wird.

Im Bereich der kreuzenden Anbindeleitungen ist das Fugen-
Rundprofil gegen die Rohre zu stoßen.

Das Dehnungsfugenprofil wird nach Einbringen und Trocknen
des Estrichs bündig mit der Estrichoberfläche abgeschnitten.
Oberhalb der Dehnungsfugen müssen auch im Fußbodenbe-
lag elastische Fugen angebracht werden. 

Sposoby rozkładania rur, wskazówki
Rury można układać na różne sposoby - np. w układzie ślimako-
wym, który należy wybrać zawsze wtedy, kiedy do regulacji tempe-
ratury użyty zostanie moduł „Unibox”. Układ taki zapewnia równo-
mierny rozkład temperatury posadzki.
W układzie meandrującym temperatura powierzchni podłogi obni-
ża się od zasilania do powrotu. Takiego układu rur nie należy sto-
sować w instalacji, w której zastosowano moduł „Unibox”.
Zależnie od przypadku korzystne może okazać się zastosowanie 
różnych układów, także układów mieszanych.
Zagięcia i nawroty należy wykonywać zachowując minimalny pro-
mień gięcia - 5 x średnica zewnętrzna rury (przy ręcznym nadawa-
niu kształtu). Przy użyciu narzędzia zginającego można w przy-
padku wielowarstwowej rury „Copipe” osiągnąć promień gięcia 
równy trzem średnicom zewnętrznym rury.
Uszkodzone (lub: przełamane) fragmenty wielowarstwowej rury 
„Copipe” należy wyciąć, a następnie połączyć przeciętą rurę przy 
użyciu złączki (nypel podwójny „Cofit S” + 2 rodzaje złączek skrę-
canych: do gwintu zewnętrznego „Cofit S” lub złączka prasowana
„Cofit P”).
Złączkę należy zabezpieczyć przed bezpośrednim kontaktem  
z jastrychem, np. owijając ją folią polietylenową. Lokalizacja takiej 
złączki musi zostać zaznaczona na planie instalacji.
W podobny sposób można także „sztukować” rurę do pożądanej 
długości. 
Odkształcenia na rurze „Copex” (z polietylenu PE-Xc) można wy-
prostować poprzez lekkie ogrzanie rury. 
Powierzchnia zajęta przez rozłożoną pętlę grzewczą musi „ukła-
dać” się pod jednolitą (niezdylatowaną) płytą jastrychową. 

Fugi dylatacyjne
W trakcie planowania przebiegu fug dylatacyjnych w jastrychu 
grzewczym należy uwzględnić konieczność jego zgodności  
z przebiegiem szczelin dylatacyjnych w płycie nośnej. Mogą się 
one krzyżować jedynie z rurami dolotowymi.
Wykonanie dodatkowych fug dylatacyjnych wymagane jest - zgod-
nie z normą DIN EN 1264-4 - w przypadku, kiedy powierzchnia pły-
ty jastrychu wynosi więcej niż 40 m2, a długość któregoś z boków 
jest większa od 8 m. W zależności od wskazówek producenta ja-
strychu fugi dylatacyjne należy wykonać także w przejściach mię-
dzy pomieszczeniami oraz w miejscach skokowej zmiany poziomu 
posadzki, gdzie mogłoby dojść do powstania pęknięć.
Profile dylatacyjne dostarczane przez firmę Oventrop spełniają wy-
mogi norm i przepisów dotyczących zasad dylatowania powierzch-
ni grzejnych.
W przejściach między pomieszczeniami kładzione są zazwyczaj 
gładkie płyty izolacyjne pokryte folią. W przypadku potrzeby skrzy-
żowania profilu dylatacyjnego z rurami instalacji - w jego dolnej
części należy wyciąć nożem otwór o odpowiedniej wielkości. 
Należy pamiętać o zabezpieczeniu w tym miejscu rury grzejnej- 
służy do tego rura ochronna (peszel) o dł. 300 mm.
Profil dylatacyjny mocuje się na folii okrywającej płytę gładką przy
pomocy jego samoprzylepnej stopki.
Jeśli profil dylatacyjny ma być zamocowany na płycie systemowej 
z wypustkami, trzeba najpierw wypełnić puste przestrzenie pod 
profilem. W tym celu użyć należy pręta z pianki polietylenowej (nr
kat. 140 20 92), który wciska się między wypustki płyty.
W punktach krzyżowania się pręta z rurą grzejną należy go odpo-
wiednio przyciąć.
Po ułożeniu i wyschnięciu jastrychu wystającą część profilu dyla-
tacyjnego należy przyciąć równo z powierzchnią płyty jastrychu. 
Układając podłogę na płycie należy pamiętać, że niektóre jej ro-
dzaje – np. płytki ceramiczne – wymagają również zdylatowania 
zgodnie z przebiegiem dylatacji w podłożu.

Rozkładanie rur „Copex” lub „Copipe” na pytach  
z wypustkami

Rura ułożona „ślimakowo”

Rura ułożona „meandrująco”
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Aufteilung der Heizkreise, Lage von Dehnungsfugen

Messstellen-Markierung

Dehnungsfuge in Türdurchgang

Dehnungsfuge

Noppenplatte NP-35

Ausgleichselement

Noppenplatte NP-35

Fußbodenheizungsrohr

Wand

Schutzrohr Fliesen

Anschluss der Rohrleitungen, Prüfung

Der Anschluss am „Multidis SF“ Edelstahl-Verteiler oder einer
„Unibox“ erfolgt je nach verwendetem Rohr mit einer „Cofit S“
oder „Ofix K“ Klemmringverschraubung. Die jeweilige Monta-
geanleitung ist zu beachten.

Die Umlenkung der „Copex“ PE-Xc-Rohre von der horizonta-
len in die vertikale Richtung wird durch Rohrführungsbögen
erleichtert.

Bei einer Ansammlung vieler Rohre in einem Verlegeabstand
kleiner als in der Berechnung ermittelt, z.B. vor dem Verteiler,
sollten die Rohre mit Schutzrohr (Wellrohr) überzogen werden
oder eine Isolierung auf die Rohrleitungen aufgebracht wer-
den. Dadurch wird verhindert, dass zu hohe Oberflächentem-
peraturen auftreten.

Vor dem Einbau des Estrichs, muss eine Wasserdruckprobe
nach DIN EN 1264-4 mit dem doppelten Betriebsdruck, min-
destens jedoch 6 bar durchgeführt werden. Es ist ein Prüfbe-
richt anzufertigen. Ein Vordruck findet sich im Internet
(www.oventrop.de).

Die Rohre müssen vor dem Einfrieren geschützt werden.

Es ist zu kontrollieren, dass die Noppenplatten, Dämmrollen
und Faltplatten bzw. die Dämmschicht plan aufliegen. Hoch-
stehende Bereiche sind durch geeignete Maßnahmen zu be-
festigen, z. B. durch Kunststoffnägel, Niederhaltedübel oder
durch Festkleben am Untergrund.

Je Wohnung bzw. je 200 m2 Estrichfläche sind mindestens
3 Messstellen zur Messung der Restfeuchte des Estrichs vor-
zusehen. Zu empfehlen ist mindestens eine Messstelle je
Raum.

Durch Aufstellen der Oventrop Messstellen-Markierungen an
geeigneter Stelle, z. B. in einer Wendeschleife, wird sicherge-
stellt, dass bei der Entnahme von Bohrproben das Heizrohr
nicht beschädigt wird.

Heizestrich

Die Fußbodenheizungsrohre müssen bei Einbringen des Heiz-
estrichs mit Wasser, ggf. mit Frostschutzmittel, gefüllt sein.
Der Prüfdruck der Wasserdruckprobe ist aufrecht zu erhalten.

Der einzubringende Zement- oder Fließestrich muss den gel-
tenden Normen und Vorschriften sowie den Vorgaben der Be-
rechnung entsprechen. Die Rohrüberdeckung beträgt in der
Regel 45 mm. Hinweise der Hersteller sind zu beachten.

Es dürfen alle Zusatzmittel für Heizestriche verwendet wer-
den, die vom Hersteller für PE-X-Rohre zugelassen sind, z. B.
zur Verbesserung der Wärmeleitfähigkeit und Biegezugfestig-
keit, zur Verkürzung der Trocknungszeit oder für Dünnschicht-
estriche mit einer Rohrüberdeckung von 30 mm.

Podłączenie instalacji, próby odbiorowe
W zależności od rodzaju zastosowanej rury połączenia z rozdzie-
laczem „Multidis” ze stali nierdzewnej lub z modułem „Unibox” 
wykonuje się z pomocą złączek skręcanych „Cofit S” lub „Ofix K”.
Należy przy tym zawsze przestrzegać wytycznych montażu.
Zmianę kierunku rury „Copex” z polietylenu PE-Xc z poziomego na 
pionowy ułatwia jarzmo kolanowe.
Jeśli na małej powierzchni zbiega się kilka rur w odstępach mniej-
szych niż założone w obliczeniach (np. przed rozdzielaczem) - na-
leży nałożyć na nie rurę ochronną (peszel) lub izolację rurową. 
Zapobiegnie to przegrzewaniu powierzchni podłogi.
Przed położeniem jastrychu należy przeprowadzić próbę ciśnienio-
wą (zgodnie z normą DIN EN 1264-4) pod ciśnieniem dwukrotnie 
wyższym od roboczego - nie mniejszym jednak niż 6 bar. Następ-
nie należy sporządzić protokół próby ciśnieniowej. Odpowiedni for-
mularz znaleźć można w Internecie na stronie www.oventrop.pl. 
Rury należy chronić przed zamarznięciem.
Płyty systemowe z wypustkami, płyty gładkie względnie warstwa 
izolacyjna powinny szczelnie przylegać do podłoża. Ew. wyniesie-
nia należy likwidować, np. przybijając je gwoździami z tworzywa 
sztucznego lub dyblami bądź przyklejając płyty do podłoża.
W każdym mieszkaniu względnie na każdych 100 m2 powierzchni 
jastrychu należy wyznaczyć co najmniej 3 punkty pomiaru jego wil-
gotności. Wskazane jest umieszczanie co najmniej jednego punktu 
pomiarowego w każdym pomieszczeniu.
Umieszczenie w odpowiednich miejscach marek (znaczników) punk-
tów pomiarowych (np. wewnątrz łuku rury) pozwoli uniknąć uszko-
dzenia rury przy odwierceniu próbek do badania wilgotności..

Jastrych grzewczy
W czasie rozkładania jastrychu grzewczego rury instalacji ogrze-
wania podłogowego muszą być wypełnione wodą (ew. zmieszaną 
ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu). Należy przy tym utrzy-
mywać ciśnienie kontrolne jak w trakcie próby ciśnieniowej.
Użyty jastrych cementowy lub samopoziomujący powinien speł-
niać wymogi określone w obowiązujących normach i przepisach 
oraz odpowiadać wcześniejszym obliczeniom. Grubość warstwy 
przekrywającej rurę wynosi z reguły 45 mm. Przy nakładaniu ja-
strychu należy przestrzegać wytycznych producenta.
Dozwolone jest stosowanie takich dodatków do jastrychu grzew-
czego, które są dopuszczone przez producenta rur z polietylenu 
PE-X - np. dodatków poprawiających przewodnictwo cieplne, wy-
trzymałość mechaniczną czy skracających czas schnięcia; także 
dodatków do jastrychu cienkopowłokowego, służącego do prze-
krywania rur grzewczych warstwą o grubości 30 mm.

Rozplanowanie pętli grzewczych i fug dylatacyjnych

Przekrój podłogi w przejściu między pomieszczeniami

Oznaczenie punktu pomiaru wilgotności

ściana
fuga dylatacyjna

terakotarura ochronna

płyta systemowa z wy-
pustkami NP-35

płyta systemowa  
z wypustkami NP-35

Rura grzejnaPłyta wyrównawcza
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Inbetriebnahme:
Die einzelnen Heizkreise werden entsprechend der Berech-
nung hydraulisch abgeglichen.

Vor dem Verlegen des Bodenbelages ist das Funktionsheizen
des Estrichs durchzuführen und in einem Protokoll festzuhal-
ten. Ein Vordruck mit Beschreibung der Vorgehensweise fin-
det sich im Internet (www.oventrop.de). 

Aufheizbeginn ist frühestens: 

- 21 Tage nach Verlegen von Zementestrich

-   7 Tage nach Verlegen von Anhydritestrich

Langsam aufheizen!

3 Tage mit ca. 25 °C Vorlauftemperatur, danach

4 Tage mit maximaler Auslegungstemperatur (max. 55 °C).

Die Vorlauftemperatur wird dabei über die Kesselsteuerung
geregelt. Die Ventileinstellung sollte den Nennmassenstrom
zulassen.

Beim Betrieb der Fußbodenheizung sind bei Zement- und
Anhydritestrich maximal 55 °C in der Nähe der Heizrohre
zulässig.

Abweichende Angaben der Estrichhersteller sind zu beach-
ten.

Der verwendete Bodenbelag muss für die Fußbodenheizung
geeignet sein. Vor dem Verlegen des Bodenbelags ist u.U. ein
weiteres Aufheizen des Estrichs, das so genannte „Belegreif-
heizen“ durchzuführen. Zur Vorgehensweise und Protokollie-
rung sind die Hinweise der Hersteller des Bodenbelages zu
beachten.

Die maximalen Fußboden-Oberflächentemperaturen betra-
gen:

29 °C in Aufenthaltszonen,

35 °C in Randzonen,

33 °C im Bad.

Vorteile System Noppenplatte:
– komplettes System aus einer Hand, von der Kesselanbin-

dung bis zum Raumtemperaturregler

– sicherer Halt der Rohre in den Noppenplatten

– Ein-Mann-Verlegung möglich, insbesondere bei Nutzung
der Abrollhaspel

– schnelle Verlegung der Rohre durch leichtes Einhalten der
berechneten Verlegeabstände

– saubere Rohrführung durch vorgegebene Befestigungs-
punkte der Noppenplatten

– große Variationsmöglichkeiten durch 3 Noppenplattenty-
pen, die geeignet sind für 4 Rohrtypen

– durch spezielle Verbindungstechnik sind die Noppenplat-
tentypen ohne zusätzliches Abkleben für Fließestrich ge-
eignet

– Rohre und Noppenplatten sind recycelbar 

– umfangreiche Systemgewährleistung

Vorteile System Tackern/Klemmschiene mit
Dämmrolle/Faltplatte:
– komplettes System aus einer Hand, von der Kesselanbin-

dung bis zum Raumtemperaturregler

– verlegefertige Dämmrolle und Faltplatte

– Folienüberlappung am Rand der Dämmrollen/Faltplatten
mit klebeaktivem Haftstreifen an der gegenüberliegenden
Seite zum verkleben der einzelnen Dämmlagen

– sicherer Halt der Rohre durch Fixierung mit Tackernadeln
bzw. durch Einklemmen in die Klemmschienen

– Ein-Mann-Verlegung möglich, insbesondere bei Nutzung
der Abrollhaspel

– schnelle und einfache Verlegung der Rohre durch aufge-
drucktes Verlegeraster

– umfangreiche Systemgewährleistung

Technische Änderungen vorbehalten.
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Uruchomienie instalacji
Poszczególne pętle grzewcze należy zrównoważyć hydraulicznie 
zgodnie z wcześniejszymi wyliczeniami.
Przed położeniem podłogi należy przeprowadzić próbę na gorąco 
i sporządzić protokół pokontrolny. Odpowiedni formularz z opisem 
sposobu postępowania znaleźć można w Internecie na stronie 
www.oventrop.pl. 
Nagrzewanie rozpocząć najwcześniej:
-21 dni po położeniu jastrychu cementowego
-7 dni po położeniu estrichu gipsowego.
Nagrzewać powoli!
3 dni z temperaturą zasilania ok. 25 ºC, a potem
4 dni z maksymalną temperaturą obliczeniową (maksymalnie 55 
ºC)
Średnia temperatura estrichu cementowego lub anhydrytowego w 
pobliżu rury grzewczej nie powinna przekraczać 55°C,  wzgl. wg 
wytycznych producenta estrichu.
Materiały użyte do pokrycia podłóg muszą być przystosowane 
do położenia na instalacjach ogrzewania podłogowego. Przed 
rozpoczęciem układania podłogi jastrych należy podgrzać do 
temperatury „montażowej”, wymaganej przez producenta ma-
teriału pokryciowego. Sposób postępowania i dokumentowanie 
wymaganych czynności należy określić na podstawie wytycznych 
tegoż producenta.

Maksymalne temperatury powierzchni podłogi wynoszą:
29 ºC w holach i na korytarzach,
35 ºC w strefach przebywania ludzi
33 ºC w łazienkach

Zalety płyt systemowych z wypustkami:
-  kompletny system z jednej ręki, od przyłącza kotła do termosta-

tów pokojowych
-  pewne mocowanie rur na płytach
-  możliwość rozkładanie rur przez jedną osobę, zwłaszcza z uży-

ciem bębna do rozwijania rury
-  szybkie i precyzyjne rozkładanie rur z zachowaniem obliczenio-

wych rozstawów rur
-  „czysty” sposób rozkładania dzięki wypustkom pewnie mocują-

cym rurę
-  3 rodzaje płyt systemowych z wypustkami dostosowane do 

rozkładania 4 rodzajów rur 
-  specjalna technika połączeniowa przystosowującą płyty syste-

mowe z wypustkami do położenia jastrychu bez konieczności 
dodatkowego klejenia

-  dające się ponownie przetworzyć rury i płyty systemowe (możli-
wość recyclingu)

-  szeroki zakres gwarancji

Zalety systemów Tacker i samoprzylepnych szyn kotwiących 
na płytach gładkich składanych lub z rolki: 
-  kompletny system z jednej ręki, od przyłącza kotła do termosta-

tów pokojowych
-  gotowe do rozłożenia płyty gładkie w rolce i składane
-  zakładki z folii na brzegu płyt gładkich oraz taśmy klejące po 

przeciwległej stronie - do zabezpieczania warstw izolacyjnych 
przed podciekaniem wody z jastrychu

-  możliwość rozkładania rur przez jedną osobę, zwłaszcza z uży-
ciem bębna do rozwijania rury

-  szybkie i precyzyjne rozkładanie rur dzięki nadrukowanemu 
rastrowi (siatce)

-  szeroki zakres gwarancji


